
VODOU ŘEDITELNÁ ZÁKLADOVÁ OMÍTKA PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY

cod. 4740019

MARCOTHERM PRIMER

POPIS
 
MARCOTHERM PRIMER je vodou ředitelný izolační
prostředek s vysokou prostupností, vhodný pro impregnaci
a zpevnění minerálních povrchů v interiérech i exteriérech.
Krycí základový prostředek určený pro termický omítací
systém MARCOTHERM. 
Produkt zvýrazní připadnou přitomnost vysoké vlhkosti v
podkladu tím, že nekryje.
MARCOTHERM PRIMER je vyroben na bázi polymerů
složených z jemných částic a na nestejnoměrných
površích, štukaturách a opravách vytváří základ pro
stejnoměrné podkladové pohlcování a vytváří ideální
podklad pro následující vrstvy závěrečných úprav. 
MARCOTHERM PRIMER je vhodný jako podklad pro
tlustší pokrytí, pro malby a dekorativní úpravy, minerální i
syntetické.
MARCOTHERM PRIMER po odpovídajícím obarvení
umožňuje výborné krytí při cyklech malby s intenzivními a
živými barvami.
 
INFORMACE O POUŽITÍ
 
Použitelné na:
- Termický omítací systém Marcotherm.
- Staré a nové omítky na bázi vodních pojiv.
- Betonové povrchy.
- Povrchy ze sádry nebo sádrové lepenky.
- Staré organické nebo minerální nátěry a omítky za
předpokladu, že jsou suché, kompaktní, savé a drží
pohromadě.
- Cementové povrchy z různých minerálů, pokud jsou savé.
- Povrchy určené k dokončení pomocí dekoračních
prostředků (vapenné Grassello, Marmorino classico,
Stucco veneziano) v případě, že povrch je nerovnoměrný a
jsou na něm štukatury a opravy, aby se tak sjednotila
savost podkladu.
Povrch musí být odpovídajícím způsobem připraven podle
návod v odstavci 'PŘÍPRAVA PODKLADU'.
Nenanášejte na čerstvě zpracované povrchy.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
-Pojivo: nízkozápachové mikroemulze
 
-Rozpouštědlo: voda
 
-Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: 1,18-1,24 kg/l
 
-Schnutí (25 °C při 65% R.V.): na dotyk za 30-40 min.;
překrytí možné po 2
hodinách.
 
PŘÍPRAVA PODKLADU
 
Povrch: omítka, sádra nebo sádrová lepenka:
 
- Přesvědčte se, že podklad měl dobu zrání alespoň 28 dní.
 
- Zkontrolujte stav uchování. Povrch musí být pevný. V
opačném případě
přikročte k opravě nebo ke zpevnění pomocí
odpovídajících

prostředků.
 
- V případě, že je přítomna plíseň, ošetřete povrch čistícím
prostředkem COMBAT
222 kód 4810222 a protiplísňovým prostředkem COMBAT
333 kód 4810333.
 
- Odstraňte okartáčováním nebo omytím případné shluky
plísně.
 
- V případě starých nátěrů odstraňte odlupující se a
nedobře přiléhající
vrstvy, zatímco silnější vrstvy vápenných nebo temperových
nátěrů musejí být
úplně odstraněny tak, že úpovrch nejprve dobře navlhčíte a
oškrábete, nebo
použijete vodní myčku.
 
- V interiérech zarovnejte nerovnosti podkladu a zaplňte
otvory a praskliny
pomocí tmelu TAMSTUCCO 9400006 nebo TAMSTUCCO
POLVERE 9410110 nebo STUCCOFACILE
9560019; zatmelená místa a štukatury obruste a ošetřete
smírkovým papírem.
 
- Škvíry utěsněte odpovídajícími prostředky.
 
- Případné další zpracování povrchu na omítce proveďte s
RASAMIX 9440160 nebo
BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150 v
závislosti od vlastností podkladu.
 
- Okartáčováním odstraňte nánosy prachu, usazeniny
smogu a jiné.
 
-Přesvědčte se, že podklad je suchý a začněte nanášet
MARCOTHERM PRIMER podle
postupu popsaného v návodu na použití.
 
- Po nejméně 2 hodinách přikročte k nanášení prostředku
ke konečné úpravě.
 
 
 
Betonové povrchy:
 
- Okartáčujte povrch a odstraňte případné vrstvy starších
nátěrů, které se
odlupují.
 
- V případě, že je přítomna plíseň, ošetřete povrch čistícím
prostředkem COMBAT
222 kód 4810222 a protiplísňovým prostředkem COMBAT
333 kód 4810333..
 
- Odstraňte nepřilnavé strukturální části cementu.
 
- Kovové tyče výztuží, které vystupují na povrch, je třeba
pečlivě okartáčovat
a ošetřit výrobkem BETOXAN PRIMER 9490125 -
Ochranné krytí.
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- Chybějící části nahraďte produktem BETOXAN 400 nebo
BETOXAN 300 Malta
antiritiro tixotropica fibrorinforzata 9490140/130; závěrečné
vyhlazení
proveďte pomocí BETOXAN 200 - Protikarbonatační
vyhlazovací omítka 9490120..
 
- Přesvědčte se, že je podklad zcela suchý a naneste
MARCOTHERM PRIMER podle
postupu popsaného v návodu na použití.
 
- Po nejméně 2 hodinách přikročte k nanášení prostředku
ke konečné úpravě.
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
- Podmínky pro prostředí a podklad:
Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relativní vlhkost prostředí: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhlkost podkladu: <10%
-Nenanášejte v případě vysrážené povrchové vlhkosti nebo
pod přímým slunečním světlem. 
-Nářadí: štětec, válec.
-Množství vrstev: nanaší se 1-2 vrstvy způsobem mokrým
do mokrého.
-Ředění: MARCOTHERM PRIMER se ředí od 20 do 30%
vodou v závislosti na obsorbci podkladu. 
-Nářadí je třeba očistit vodou okamžitě po ukončení práce.
-Přibližná vydatnost: 8-10 m2/l. Je vhodné vykonat
praktickou zkoušku na daném povrchu a určit tak spotřebu.
 
ZABARVENÍ
 
 
Barvení je možné provádět pomocí Sistema Tintometrico
Marcromie. Produkt
je rovněž možno barvit pomocí barviv COLORADO, série
548 až do max. hodnoty 5%.
 
 
 
SKLADOVÁNÍ
 
Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C
Stabilita produktu v původním neotevřeném obalu a při
vhodné teplotě: 2 roky.
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 
Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/h: penetrační nátěrové hmoty: 30 g/l (2010)
MARCOTHERM PRIMER obsahuje maximálně: 30 g/l VOC
 
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v
oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt
nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela
zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem.
Udržujte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte

zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani
do půdy. Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních
údajů produktu.
 
HESLO TEXTU
 
Krycí základová omítka pro interiéry / exteriéry.
Nanášení na připravené povrchy vodou ředitelné základové
omítky MARCOTHERM PRIMER kód 4740019, na bázi
mikroemulze, vhodné pro impregnování zděných podkladů
v množství určovaném absorbcí podkladu.
Dodávka a položení výrobku: ................. € na m2.
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informace uvedené v tomhle
technickém listu, odpovídají nejlepším zkušenostem, technickým a
vědeckým poznáním. V každém případě však není odpovědny za
dosažený výsledek, protože podmínky při aplikaci jsou mimo
kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost výrobku u
každého specifického případu. Tento technický list anuluje a
nahrazuje jakýkoli předchozí list.
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